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Welkom & gebruiksaanwijzing 

 
Fijn dat u belangstelling toont voor de aanpak en de lesmaterialen van Leren & Leven. Dit proefpak-
ket is samengesteld voor scholen voor vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. 
Het proefpakket laat u kennismaken met achtergronden, de opbouw en de mogelijkheden van het 
programma Leren & Leven. De proeflessen laten u én de leerlingen ervaren hoe het is om in de prak-
tijk met het lesmateriaal te werken.  
 
Er zijn hondervijfentwintig lessen ontwikkeld voor het vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speci-
aal onderwijs. In dit proefpakket zijn drie lessen (met bijbehorende materialen) uit verschillende 
leerjaren opgenomen. Voor een totaalbeeld van de lessen en leerdoelen kunt u op de website van 
Leren & Leven de leerlijn downloaden. 
 
We hebben voor het proefpakket de lessen gekozen die minder een beroep doen op de verbindende 
filosofie en achtergronden van het programma en die losstaand goed uit te proberen zijn. Naast de 
materialen die zijn opgenomen in dit proefpakket (pagina’s uit de docentenhandleiding, het activitei-
tenlogboek en kopieerbladen) vindt u materialen, inclusief bijbehorende PowerPointpresentaties, in 
de digitale omgeving. U kunt hiervoor geheel vrijblijvend uw individuele inlogcode aanvragen via de 
contactpagina op de website van Leren & Leven (www.lerenenleven.nl) of u kunt ons even een mail-
tje sturen via info@lerenenleven.nl onder vermelding van ‘inlogcode’. U ontvangt de inlogcode op 
het mailadres dat u gebruikt om de code aan te vragen.  
 
De aanpak en het (les)programma van Leren & Leven kunnen op verschillende manieren binnen de 
school worden ingezet. Er zijn scholen die in één klas beginnen of binnen één jaarlaag. Er zijn ook 
scholen die ervoor kiezen om aan het werk te gaan in de onder- of bovenbouw of die meteen de 
hele school bij de invoering betrekken. De methode is zo samengesteld dat elke school hierin zelf 
haar afwegingen kan maken, passend bij de doelstellingen van de school.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

Meer informatie 

 
Wilt u zich verder oriënteren? Op de website van Leren & Leven vindt u nog meer informatie. Hier 
kunt u ook de leerlijn en de brochure van het vmbo downloaden. Stuurt u ons even een mailtje als u 
het tarievenoverzicht wenst te ontvangen. Wij sturen deze dan per omgaande naar u toe.   
 
 
Contactgegevens Stichting Leren & Leven 

 
Leren & Leven is een stichting zonder winstoogmerk die eraan wil bijdragen dat leerlingen met zelf-
vertrouwen en zelfbewustzijn de eigen mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen. De werkwijze van 
Leren & Leven sluit aan op wat al goed werkt binnen de school en vult hierop aan. 
 
Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van Leren & Leven voor uw school? Wij den-
ken graag met u mee. U kunt ons op onderstaande manieren bereiken:  
 

Telefoon  06 - 53 27 06 98 
Email  info@lerenenleven.nl 
Bezoekadres Assendorperdijk 4, 8012 EH Zwolle 
Postadres Assendorperstraat 29, 8012 DE Zwolle 
Website www.lerenenleven.nl  
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Achtergrondinformatie  
 
Inleiding 

Leren & Leven is een (bewezen) effectief programma dat investeert in de persoonlijke ontwikkeling 
van leerlingen en in een positief leer- en leefklimaat in en om de school. Onderzoek laat zien dat het 
programma een positief effect heeft op zowel gedrag als leerresultaten. Als de sfeer op school goed 
is, iedereen er met plezier komt, leert en werkt, dan kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen.  
 
Basisfilosofie & Denken-Doen-Voelen cirkel 

De filosofie van Leren & Leven is: ‘Wanneer je positief denkt en doet, voel je je 
goed over jezelf. Er is altijd een positieve manier om iets te doen.’ Deze filoso-
fie wordt geïllustreerd aan de hand van de cirkel van Denken-Doen-Voelen die 
ervan uitgaat dat onze gedachten leiden tot de dingen die we doen, de dingen 
die we doen tot hoe we ons voelen over onszelf, en onze gevoelens weer ge-
dachten oproepen. Deze cirkel kan positief of negatief zijn. Leerlingen leren 
hoe wat je denkt en wat je doet invloed heeft op je zelfbeeld en op de  

           (relaties met) mensen om je heen.  
 
Lesmateriaal vmbo – pro – vso  

Ter ondersteuning van het schoolklimaat en het stimuleren van leerlingen het beste uit zichzelf (en 
anderen) te halen heeft Leren & Leven een lesprogramma rondom vaardigheden voor succesvol le-
ren en leven. De aanpak en het lesprogramma van Leren & Leven zijn gebaseerd op Positive Action. 
Dit lesprogramma is doorontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals uit het vmbo, prak-
tijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. In samenspraak met deze scholen is besloten het ma-
teriaal uit te geven onder de noemer ‘vmbo’. Het materiaal is geschikt voor alle genoemde doelgroe-
pen: vmbo, pro en vso.  
 
21st century skills en burgerschap 

Om goed te kunnen functioneren in onze huidige complexe (kennis)samenleving worden van leer-
lingen niet alleen vakinhoudelijke kennis en kunde gevraagd, maar zijn ook persoonlijke vaardighe-
den belangrijk. Het gaat daarbij enerzijds om vaardigheden als zelfmanagement, verantwoordelijk-
heid nemen, eigen keuzes maken en daarvoor op durven komen, samenwerken, nieuwe ervaringen 
durven aan te gaan, het vermogen problemen (onderling) op te lossen en het leren incasseren van 
tegenslagen. Anderzijds gaat het om het actief en respectvol (willen) bijdragen aan de pluriforme en 
democratische samenleving vanuit de eigen normen, waarden en idealen (burgerschap). Leren & Le-
ven biedt een curriculum waarbinnen deze competenties methodisch en leeftijdsspecifiek aan bod 
komen. 
 

Bewezen effectief 

In Amerika, waar het programma oorspronkelijk is ontwikkeld, is het door meer dan 15.000 organi-
saties ingezet en is er veel onderzoek gedaan naar de opbrengsten. Op basis hiervan heeft het pro-
gramma in de Verenigde Staten de hoogste graad van wetenschappelijke erkenning gekregen als 
‘evidence-based programma’. Het heeft in de ‘Blueprint’ de status van model programma en wordt 
erkend als ‘school reform program.’  
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Alles wat je bent  
In het lesmateriaal staan zes thema’s centraal 
rondom ‘Alles wat je bent’. De thema’s komen in 
elk leerjaar terug. Per thema worden interactieve 
lessen aangeboden waarin specifieke vaardighe-
den en competenties centraal staan. Ook binnen 
de competenties gaat het om alles wat je bent, 
zowel fysiek, intellectueel, sociaal en emotioneel.  
Het lesmateriaal nodigt leerlingen uit te reflecte-
ren op en te oefenen met situaties waarmee zij 
mee te maken kunnen krijgen. Hoe zou je in een 
dergelijke situatie handelen? Wat denk je? Wat 
doe je? Wat zou het effect zijn op jezelf en op de 
mensen om je heen?  
 
De leerlingen raken meer betrokken bij elkaar en voelen zich gehoord en gezien. De lessen hebben 
een positieve invloed op de sfeer in de klas en in de school.  
 

Zes thema’s 
1. Wie ben ik? Leerlingen leren dat hoe zij zichzelf zien, bepaalt hoe ze zich voelen over zichzelf en 

dat ook anderen, zoals familie en vrienden hier invloed op hebben. Ze leren dat hun zelfbeeld 
erg bepalend is voor hoe ze in het leven staan en dat ze invloed hebben op hun zelfbeeld door 
wat ze denken en doen. Ook staan leerlingen bewust stil bij hun communicatie met anderen.  

2. Gezond denken en gezond zijn Leerlingen worden zich (meer) bewust van de eigen verantwoor-
delijkheid voor lichaam en geest. Competenties voor een gezonde levensstijl komen aan de orde, 
waarbij aandacht is voor onderwerpen als gezonde voeding, imago en jezelf presenteren, de ge-
volgen van drugs, alcohol, gaming en verslavingsgedrag in het algemeen, het belang van vol-
doende lichaamsbeweging en slaap en de werking van het brein. 

3. Hoe zorg ik voor mijzelf? In dit thema staat zelfmanagement centraal. Leerlingen krijgen meer 
inzicht in het eigen gedrag en de keuzes die ze maken, onder meer ten aanzien van tijd, geld, 
energie, het omgaan met emoties en gedrag. Ze leren hoe ze hun eigen bestaan op een goede 
manier kunnen organiseren.  

4. Hoe ga ik om met anderen? ‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’ is de sleutel 
tot het goed met anderen overweg kunnen. Leerlingen spreken, op basis van dit uitgangspunt, 
aan het begin van het jaar af hoe zij met elkaar om willen gaan (gedragscode). Onderwerpen als 
vriendelijkheid, empathie, samenwerken, positieve communicatie, social media en respect voor 
iedereen, ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging komen aan bod.  

5. Eerlijk tegenover mezelf en anderen Het is nog niet altijd gemakkelijk om eerlijk tegen jezelf te 
zijn. De leerlingen leren het belang van eerlijk te zijn naar zichzelf, naar anderen, en zich aan be-
loften te houden. Ook komen onderwerpen als rechtvaardigheid en integriteit aan bod.  

6. Jezelf blijven ontwikkelen Wie een goed en realistisch beeld van zichzelf heeft, weet wat hij/zij 
aan mogelijkheden heeft en waar nog uitdagingen liggen. Er wordt geoefend met doelen stellen 
en het maken en evalueren van plannen. Er is aandacht voor geloven in eigen kunnen en eigen 
mogelijkheden, van bedreigingen kansen maken en de moed hebben om het te proberen. 



 
8 

Verbinding 

De werkwijze van Leren & Leven is gericht op het stimuleren van samenwerking tussen de verschil-
lende leefomgevingen van leerlingen. Binnen de school zijn leerlingen en het personeel samen ver-
antwoordelijk voor een positief leer- en leefklimaat.  
 
De samenwerking tussen school, leerlingen, ouders, stage en waar mogelijk buurt wordt gestimu-
leerd door hiervoor aandacht te hebben in de trainingen en door het bieden van concrete methodie-
ken en materialen. Er wordt met betrokkenen onderzocht wat effectieve werkwijzen zijn die passen 
bij de school en de doelgroep. Het praten met elkaar in plaats van over elkaar levert een positieve 
bijdrage aan de prestaties van de school en aan de schoolloopbaan van de leerlingen. Denk hierbij 
aan leerresultaten, aanwezigheid, werkhouding en gedrag. 
 

Startmodule | Verbinding en positieve groepsvorming 
In de startmodule vindt u lessen en activiteiten waarin leerlingen op een laagdrempelige en actieve 
manier kennismaken met elkaar, met het gedachtegoed van Leren & Leven en er tegelijkertijd geïn-
vesteerd wordt in een veilige en positieve sfeer. Daarnaast zijn er aanvullende modules opgenomen 
voor ouderparticipatie, klassen-vertegenwoordiging en de leerling als expert.  
 
 

Opzet van de lessen 

 
Lesdoelen 

De lesdoelen staan aan het begin van de les vermeld. In de doelen wordt 
aangegeven welke onderwerpen en vaardigheden van de leerlingen in de 
les specifiek aandacht krijgen. Er is een leerlijn beschikbaar waarin alle 
lesdoelen van de hele leerlijn zijn opgenomen.  
 
Materialen 

Alle extra materialen die voor de lessen nodig zijn, staat aan het begin 
van elke les vermeld. Voorbeelden van benodigde materialen zijn: pos-
ters, activiteitenlogboeken, papier, memoblokjes, plakband, et cetera.  
 
Draaiboek  

In het draaiboek wordt een volledig uitgewerkte beschrijving gegeven 
van de les als leidraad voor de docent om de gestelde doelen te halen. 
Uiteraard is het mogelijk om de les naar eigen inzicht en ervaring aan te 
passen met het waarborgen van de integriteit en uitgangspunten van het 
programma.  
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Het programma gaat uit van de kracht van de herhaling. Alle ruim hondervijfentwintig lessen zijn 
qua opbouw kort en krachtig. Gedurende het schooljaar komen onderwerpen of onderliggende prin-
cipes vaker terug op gevarieerde manieren en in wisselende werkvormen. Het is daardoor niet erg 
als leerlingen het concept van een bepaalde les niet in één keer volledig begrijpen. 
 
De opzet, fasering en uitwerking van de lessen sluit aan bij het directe instructiemodel. De rol van 
de docent is cruciaal bij het introduceren van de onderwerpen en het begeleiden van de (interacties 
tussen) leerlingen.  
De lessen vragen van de docent een open en actieve houding waarbij de docent gewenst gedrag be-
krachtigt en de focus legt op mogelijkheden en oplossingen. Hierbij vertrekt de docent vanuit het 
principe dat ‘alles wat je aandacht geeft groeit’ (Aristoteles). 
De docent stimuleert leerlingen om tijdens en buiten de lessen in de praktijk te brengen wat ze heb-
ben geleerd, daar verder mee te experimenteren en ervaringen te delen in de volgende les. 
 
De opzet van de lessen biedt veel ruimte voor interactie tussen leerlingen. De leerlingen nemen ac-
tief deel aan de les door onderwijsleergesprekken en korte oefeningen en opdrachten.  
 
Met Leren & Leven, en de lessen die daarbij horen, investeert u in een goede basis. Soms is er echter 
meer nodig dan werken vanuit een goede basis. Voor die situaties zijn er aanvullende pakketten ont-
wikkeld rondom de volgende thema’s:    
 

o Pesten 
o Leerling mediation  
o Verslavingsgedrag 
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Icoongebruik 

In de lesbeschrijvingen wordt gewerkt met iconen:  

 Tekstsuggestie voor de docent met Antwoordsuggesties bij de discussiepunten en vragen.  

 Een opdracht voor leerlingen.  

 Informatie voor de docent, bijvoorbeeld vanaf dit punt in de les heeft u het activiteitenlogboek  
         nodig, laat een digitip zien met de PowerPointpresentatie of deel materiaal uit.  
 

Posters 

Bij de lessen horen verschillende posters. Twee basisposters, waarvan één met de Denken-Doen-
Voelen over jezelf cirkel en filosofie en één met de rode en de groene cirkel.  

 
 
 
 
 
 

 
Daarnaast zijn er zeven themaposters beschikbaar.         
 

 

Extra informatie  

Aan het eind van elke les is extra informatie opgenomen voor de docent:  
Woorden om te weten 

Een woordenlijst met woorden die de leerlingen mogelijk niet kennen. Deze woorden staan in de les 
zelf in kapitalen. De eerste keer dat een woord als ‘autonoom’ gebruikt wordt, staat het als  
AUTONOOM in de tekst.  
Inspiratie 

Citaten of andere inspirerende teksten of bronnen voor de docent.  
Digitips 

Materiaal dat de les kan ondersteunen en dat vrij beschikbaar is op het internet. De digitips zijn op-
genomen in de PowerPointpresentatie behorende bij de les. 
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Activiteitenlogboek voor leerlingen 
In het activiteitenlogboek voor de leerlingen zijn alle opdrachten en  
aanvullende teksten opgenomen die horen bij de lessen van het betreffende 
leerjaar.  
 
De opdrachten in het activiteitenlogboek stimuleren de leerlingen om te  
reflecteren. Door het ‘vertragen’ van de gedachtegang door dingen op te 
schrijven krijgen leerlingen beter inzicht in wat ze denken en kunnen ze er 
vervolgens ook beter invloed op uitoefenen. Wat leerlingen in het activitei-
tenlogboek opschrijven, is persoonlijk en privé.  

 
De digitale omgeving van Leren & Leven 
In de digitale omgeving vindt u onder meer:  
• een startmodule voor elk leerjaar:  

o de themacarrousel met de activiteiten die gericht zijn op positieve groepsvorming; 
o startactiviteiten met betrekking tot de filosofie en de zes thema’s; 
o uitgewerkte ouderavonden; 
o klassenvertegenwoordiging; 
o de leerling als expert; 

• het lesmateriaal: 
o draaiboek voor de docent; 
o de opdrachten uit het activiteitenlogboek voor de leerlingen; 
o kopieerbladen die u kunt downloaden; 
o ondersteunende PowerPointpresentatie bij elke les (inclusief links naar digitips); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• de mogelijkheid om tips rondom lessen met elkaar te delen; 
• de mogelijkheid om bij te dragen aan de continue doorontwikkeling van het materiaal door on-

der het kopje ‘Review’ een les van feedback te voorzien. Deze feedback wordt meegenomen bij 
de doorontwikkeling van het lesmateriaal.  
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De lessen van dit proefpakket 

 

In het hier volgende deel zijn de volgende lessen opgenomen:  
 

VMBO 2 | Thema 2 | Gezond denken, gezond zijn 
Les 10 Leren memoriseren 
Les 10 Bijbehorende pagina uit het activiteitenlogboek 

 
VMBO 3 | Thema 5 | Eerlijk tegenover mezelf en anderen 

Les 25 Bewust van groepsdruk 
Les 25 Bijbehorende pagina uit het activiteitenlogboek 
 

VMBO 4 | Thema 4 | Hoe ga ik om met anderen? 

Les 13 Vergeven 
Les 13 Bijbehorende pagina uit het activiteitenlogboek 
Les 13 Bijbehorend kopieerblad 

 

Naast de materialen die zijn opgenomen in dit proefpakket (pagina’s uit de docentenhandleiding, 
het activiteitenlogboek en kopieerbladen) vindt u materialen, inclusief bijbehorende PowerPointpre-
sentaties, in de digitale omgeving. Bij ‘welkom & gebruiksaanwijzing’ is opgenomen hoe u toegang 
kunt krijgen tot de proefmaterialen in de digitale omgeving.  
 



VMBO 2 Thema 2 | PROEFPAKKET 

 

Les 10 
Leren memoriseren 
 
 

Draaiboek 
 

 Vandaag begin ik de les met een aantal vragen:  
• Wie kan altijd herinneren waar hij dingen heeft 

neergelegd? Steek je hand op; 
• Wie kan de tafel van 7 opnoemen? Steek je hand op; 
• Wie weet alle verjaardagen van de familie uit zijn 

hoofd? Steek je hand op; 
• Wie weet wat hij vorige week woensdag als 

avondeten at? Steek je hand op; 
• Wie kent de telefoonnummers van vrienden uit het 

hoofd? Steek je hand op.  
 

Bespreek kort na elke vraag.  
 

 Onthouden, ook wel MEMORISEREN genoemd, 
doet een beroep op je hele brein. Of het nu gaat over het 
onthouden van getallen, plaatsen, beelden, woorden, 
geuren, smaken, de tekst van een liedje, je geheugen 
gebruik je de hele dag. Laten we samen een klein 
experiment doen.  
 

 Geheugenexperiment – Werkwijze  

1. Vraag twee leerlingen naar voren als ‘vrijwilligers’;  
2. Deze twee leerlingen mogen even buiten het lokaal 

wachten. Let op: Het is belangrijk dat ze niet naar 
binnen kunnen kijken; 

3. Geef de leerlingen in de klas opdracht om een aantal 
dingen in de klas te veranderen. Bijvoorbeeld: 
leerlingen die wisselen van plek, spullen die zijn 
verplaatst; 

4. Vraag de vrijwilligers naar binnen en laat hen precies 
20 seconden rondkijken in de klas. Vertel erbij dat ze 
moeten onthouden wat ze nu zien. Dan moeten zij het 
lokaal weer verlaten. Let op: Ook nu is het belangrijk 
dat ze niet naar binnen kunnen kijken; 

5. Geef de leerlingen in de klas alles weer terug te 
brengen in de ‘oude staat’; 

Lesdoelen 
• De leerling leert over het 

korte en lange termijn-
geheugen;  

• De leerling leert dat het 
geheugen invloed heeft op 
het zelfbeeld; 

• De leerling leert dat je het 
geheugen kunt verbeteren 
door geheugentechnieken te 
gebruiken waarbij gebruik 
gemaakt wordt van het hele 
brein. 

 
Materialen 
• PowerPointpresentatie 
• Activiteitenlogboeken 
 



Les 10 Leren memoriseren  VMBO 2 Thema 2 | PROEFPAKKET 

 

6. Vraag de vrijwilligers opnieuw naar binnen 
en laat hen opnoemen wat zij zich 
herinneren van de veranderingen die ze in 
de klas hebben gezien;  

7. Vraag aan de rest van de klas of de 
leerlingen alles hebben benoemd of dat er 
dingen zijn die de twee leerlingen niet 
hebben gezien en/of onthouden.  

 

 Werking van het geheugen – Werkwijze  
1. Geef aan dat leerlingen een filmfragment 

te zien krijgen over de werking van het 
geheugen en dat u naderhand vragen zult 
stellen om te zien wat zij ervan hebben 
onthouden; 

2. Laat met behulp van de PowerPoint 
presentatie de digitip zien over de werking 
van ons geheugen; 

3. Stel de volgende vragen naar aanleiding 
van de digitip: 
 
a. Waar zit ons geheugen? 
b. Waar begint het opslaan van 

informatie? 
c. Waar worden de prikkels vanuit je 

zintuigen geregistreerd? 
d. Waar komt de informatie vervolgens 

het eerst terecht?  
e. Wat gebeurt er met belangrijke 

informatie? 
f. En met informatie die niet belangrijk 

is? 
g. Wat kun je doen om belangrijke 

informatie beter te kunnen onthouden? 
h. Hoe wordt de geheugenziekte 

genoemd waardoor je geen nieuwe 
informatie meer kunt onthouden? 

 
Antwoorden 
a. In de hersenen; in de hippocampus.  
b. Bij de zintuigen, horen, ruiken, voelen, 

zien, en proeven. 
c. In je sensorische geheugen. 
d. In je KORTETERMIJNGEHEUGEN (duur: 

paar seconden tot paar minuten). 
e. Naar je LANGETERMIJNGEHEUGEN 

f. Niet belangrijke informatie wordt 
‘gedeletet’.  

g. Het bedenken van een ezelsbruggetje. 
h. De ziekte van Alzheimer. 
 

Zou je je geheugen kunnen verbeteren? 
Of is het gewoon wat het is?  
 
Antwoordsuggestie 
Je kunt je geheugen verbeteren door te 
oefenen en door strategieën aan te leren 
waardoor je dingen beter kan onthouden. 
Bijvoorbeeld door het gebruiken van al je 
zintuigen bij het onthouden van dingen.  
Alleen bij hersenbeschadiging, door 
bijvoorbeeld ziekte, overmatig 
alcohol/drugsgebruik of een ongeluk, kan het 
zijn dat je geheugen dusdanig is beschadigd 
dat je dit niet meer kunt verbeteren.  
 

 Welk effect kan een goed of slecht 
geheugen hebben op ons zelfbeeld?  
 
Antwoordsuggestie 
• Met een goed geheugen voel je je 

zelfverzekerder.  
• Als je een nog minder goed geheugen 

hebt, kun je bijvoorbeeld slecht namen 
onthouden, of je hebt moeite met het leren 
van woordjes voor een toets. Dat kan een 
negatieve invloed hebben op je zelfbeeld 
omdat je er onzeker van kan worden. 
 

  Activiteitenlogboek  
 

 Geheugentest – Werkwijze  

1. Doe een test met de leerlingen waarbij u 
een lijst van 20 willekeurige woorden 
opnoemt in een langzaam tempo; 

2. Vraag leerlingen vervolgens om zoveel 
mogelijk van deze woorden te noteren in 
het activiteitenlogboek bij opdracht 1 
‘Geheugentest’;  
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Voorbeeldlijst 1: 

1. Mus 
2. Broek 
3. Legoblokje 
4. Hond 
5. Pieter 
6. Fiets 
7. Hamer 
8. Voetbal 
9. Toffee 
10. Kam 

11. Koekje 
12. Paard 
13. Roos 
14. Lamp 
15. Schaar 
16. Kruiwagen 
17. Doos 
18. T-shirt 
19. Koningsdag 
20. Komkommer 

 
3. Noem de lijst na afloop nogmaals op en 

laat leerlingen noteren hoeveel ze er goed 
hadden; 

4. Lees de tekst ‘Langetermijngeheugen’ met 
leerlingen en bespreek.   

 

 Geheugentechniek – Werkwijze  

1. Vertel de leerlingen dat u samen met hen 
nog een geheugentechniek gaat 
uitproberen en leg uit hoe deze techniek 
werkt: Door nieuwe informatie te koppelen 
aan bekende informatie, kun je de nieuwe 
informatie makkelijker onthouden;  

2. Lees de volgende instructie rustig voor 
zodat leerlingen goed weten wat ze zo 
meteen gaan doen: 
 

Instructie 

Ik ga zo opnieuw een lijst met 20 woorden 
opnoemen. Dit keer ga je in gedachten door 
een kamer lopen die je heel goed kent, 
bijvoorbeeld je slaapkamer. Je doet je ogen 
dicht en terwijl ik de woorden opnoem loop je 
een logische route door je kamer (dus niet 
kriskras). Telkens als ik een woord opnoem 
koppel je dit woord in gedachten aan een plek 
in je kamer. Als ik bijvoorbeeld het woord 
‘vaas’ zeg, dan zet je de vaas in gedachten op 
je bureau of onder je bed. Hoe ‘gekker’ de plek 
hoe beter je het vaak kunt onthouden.  

 
3. Vraag leerlingen vervolgens om hun ogen 

dicht te doen en noem in een rustig tempo 

de twintig woorden op. Geef de leerlingen 
na elk woord de tijd om het beeld in 
gedachten te verwerken;  

 
Voorbeeldlijst 2:  

1. Auto 
2. Tomaat 
3. Laptop 
4. Kat 
5. Duikbril 
6. Stift 
7. Dropje 
8. Tulp 
9. Etui 
10. Spiegel 

11. Banaan 
12. Hamster 
13. Sok 
14. Broek 
15. Vork 
16. Kerstboom 
17. Schep 
18. TV 
19. Schooltas 
20. Kroket 

 

4. Na afloop van de oefening vraag u 
leerlingen om de woorden te noteren bij 
opdracht 2a in het activiteitenlogboek. 
Hoeveel hebben ze er nu goed?;  

5. Laat leerlingen het aantal woorden van de 
eerste en de twee keer met elkaar 
vergelijken en bespreek na; 

6. Vraag leerlingen tot slot welke strategie zij 
voor zichzelf vaker gaan gebruiken om 
dingen (nog) beter te kunnen onthouden. 
Laat leerlingen deze strategie noteren bij 
opdracht 2b in het activiteitenlogboek. 

 
Tip: U kunt er ook voor kiezen leerlingen mee 
te nemen naar een ruimte in de school. U loopt 
met de leerlingen echt door de ruimte terwijl u 
de woorden opnoemt. Leerlingen maken zich 
een voorstelling van het genoemde woord en 
koppelen dit woord in gedachten aan een plek 
in de school waar zij op dat moment zijn. Na 
afloop vraagt u leerlingen in het lokaal in het 
activiteitenlogboek bij opdracht 2b te noteren 
welke woorden zij ditmaal hebben onthouden. 
Vergelijk deze lijst met het aantal woorden dat 
zij de vorige oefening hadden onthouden.  
 

 Laat tot slot de digitip zien over het 
verbeteren van je geheugen. Mocht u hiervoor 



Les 10 Leren memoriseren  VMBO 2 Thema 2 | PROEFPAKKET 

 

niet voldoende tijd hebben, laat het 
filmfragment dan tijdens een andere les zien.  
 

Extra informatie 
 
Woorden om te weten 
Memoriseren: onthouden, uit het hoofd leren.  
Kortetermijngeheugen: het geheugen dat 
informatie maar heel even vasthoudt, dat kan 
variëren van een paar seconden tot een paar 
minuten. Daarnaast past er ook niet heel veel 
informatie in je korte termijn geheugen. Zodra 
je aandacht even is afgeleid is de kans groot 
dat je de informatie niet meer kunt herinneren.  
Langetermijngeheugen: dit geheugen slaat 
heel veel verschillende soorten informatie voor 
langere tijd op gedurende ons leven, zowel 
informatie over iets dat kort geleden gebeurd is 
als iets dat gebeurde toen je klein was. Als je 
lang genoeg en vaak genoeg  nadenkt over 
iets nadat het gebeurde, dan is de kans groot 
dat de herinnering van het korte-
termijngeheugen verplaatst wordt naar het 
langetermijngeheugen. Daarnaast is het zo dat 
als je ergens over vertelt of het opschrijft of 
tekent de kans groter is dat het opgeslagen 
wordt in je langetermijngeheugen. 
 
Inspiratie 
“No man has a good enough memory to be a 
successful liar.” – Abraham Lincoln 
 
Digitip 
In de PowerPointpresentatie zijn twee links 
opgenomen: 
1. Naar een filmfragment van de NTR over 

de werking van het geheugen;  
Duur: 1.24 min. 

2. Naar een filmfragment van SchoolTV over 
het verbeteren van je geheugen.  
Duur: 7.52 min. 



Een goede manier om 

verslaving te voorkomen is 

te investeren in het gevoel 

dat je over jezelf hebt, 

je zelfbeeld.
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Leren memoriseren
1. Geheugentest
Noteer hieronder de woorden die je nog weet:    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Totaal aantal onthouden:

2. Geheugentechniek  
a. Noteer hieronder de woorden die je nog weet: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Totaal aantal onthouden:

‘Gezond denken 
en gezond zijn’

Langetermijn-
geheugen    
Er zijn manieren om 

informatie beter en mak-

kelijker op te slaan in je 

langetermijngeheugen. 

Bijvoorbeeld door meer-

dere delen van je hersens 

te gebruiken. Als je gebruik 

maakt van al je zintuigen, 

dan wordt de informatie 

gekoppeld aan meerdere 

gebieden in je hersenen 

en onthoud je makkelijker. 

Bijvoorbeeld door er over 

te vertellen en iets op te 

schrijven of te tekenen. Dit 

soort geheugentechnieken 

helpen je om je geheugen 

nog verder te verbeteren. 

In de les over effectief le-

ren hebben we al één zo’n 

techniek uitgeprobeerd, 

namelijk mindmappen. 

b. Mijn geheugentip:   
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Les 25 Bewust van  
groepsdruk 
 
 

Draaiboek 
 

We hebben het al eerder gehad over het omgaan 
met groepsdruk. Wat is groepsdruk ook alweer? >> 
Waarom zijn mensen hier zo gevoelig voor? 
 
Antwoordsuggestie 
• Groepsdruk is de druk die iemand voelt om iets te 

doen of te laten omdat dat is wat ‘de groep’ (mensen 
om je heen) ook doet. Die druk kan positief zijn, maar 
kan ook negatief zijn. Groepsdruk kan worden 
uitgeoefend door leeftijdsgenoten, collega’s, vrienden, 
familie. Ook via tv, internet en social media kan 
groepsdruk worden uitgeoefend door ‘voor te 
schrijven’ hoe iemand zich zou moeten gedragen om 
ergens bij te horen;  

• Het is een basale behoefte van mensen om ‘erbij te 
horen’ en niet buiten de groep te vallen.  
 

 Laat met behulp van de PowerPointpresentatie het 
filmfragment zien van Galileo waarin onderzocht wordt 
hoe sterk groepsdruk het gedrag van mensen beïnvloedt, 
zelfs als het gaat om een levensgevaarlijke situatie.  
 

 In het filmfragment dat we net gezien hebben wordt 
besproken hoe het komt dat we zo sterk beïnvloed 
worden door groepsdruk. Wat is daarvoor de reden?  
 
Antwoordsuggestie 
Groepsdruk is eigenlijk een overlevingsstrategie: in 
groepen hebben we meer kans om te overleven en dat 
maakt dat het gedrag of de mening van de groep het 
gedrag en de mening van het individu zo sterk beïnvloedt. 
Hoe groter de groep, hoe meer impact de groepsdruk 
heeft.  
 

Lesdoelen 
• De leerling ziet in wat de 

functie is van groepsdruk en 
waarom het ons denken en 
doen zo sterk kan 
beïnvloeden; 

• De leerling is zich bewust 
van groepsdruk die ‘online’ 
wordt uitgeoefend; 

• De leerling realiseert zich dat 
bewust stilstaan bij wat je 
zelf wilt helpt bij het 
weerstaan van negatieve 
groepsdruk. 

 
Materialen 
• PowerPointpresentatie 
• Activiteitenlogboeken 
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Nu we weten hoeveel invloed groepsdruk 
heeft kun je je voorstellen dat het bij die druk 
lastig kan zijn om trouw te blijven aan jezelf en 
wat voor jezelf belangrijk is.  
 
Groepsdruk kan positief of negatief zijn. Wat 
zijn voorbeelden van positieve groepsdruk en 
voorbeelden van negatieve groepsdruk?  
 
Antwoordsuggestie 
• Positieve groepsdruk: groepsdruk die 

een positieve invloed op je heeft 
(bijvoorbeeld meer gaan sporten); 

• Negatieve groepsdruk: druk om dingen 
te doen waar je je niet goed bij voelt om 
ergens bij te horen/niet af te wijken van de 
norm (bijvoorbeeld niet ingrijpen bij pesten 
of gaan roken omdat de anderen ook 
allemaal roken).  

 

Activiteitenlogboek 
 

 Helpende gedachten – Werkwijze  
1. Neem de vraag uit het activiteitenlogboek 

met leerlingen door en geef hen, 
individueel of in tweetallen, de tijd om de 
vraag te beantwoorden; 

 

 
 

2. Bespreek klassikaal na en inventariseer de 
verschillende helpende gedachten op het 
bord.  
 

Antwoordsuggestie 
Neem even de tijd om na te denken over de 
keuze(n) die je hebt.  
Stel jezelf de volgende vragen:  
o Past dit bij dit bij wie ik wil zijn? Bij wat ik 

belangrijk, leuk, goed vind?  
o Sluit dit aan bij de doelen die ik wil 

bereiken?  
o Wel gevoel levert mij dit op over mijzelf? 

Op de korte termijn? En op de lange 
termijn?  

Bedenk dat het goed is dat mensen 
verschillende meningen hebben. Voor jezelf en 
voor anderen.  
 

Wat kun je doen als je niet toe wilt geven 
aan de groepsdruk?  
 
Antwoordsuggestie 
Aangeven wat jouw mening is. Wie weet zijn er 
best meer mensen die er hetzelfde over 
denken maar dit, onder invloed van de 
groepsdruk, nog niet hebben durven zeggen.  
Bespreken van de situatie met mensen buiten 
de groep. 
 

Groepsdruk kan ook op social media 
positief en negatief uitpakken. Positief als er 
bijvoorbeeld een mooie ‘crowdfunding’ actie is. 
Negatief als je bepaalde dingen doet of ‘zegt’ 
waar je achteraf spijt van hebt. Je doet te snel 
met iets mee, er wordt te ‘harde’ taal gebruikt, 
het klopt niet wat er wordt gedeeld, je deelt te 
snel iets… 
 
Wie heeft dat wel eens meegemaakt en wil er 
iets over vertellen?  
 
Geef leerlingen de kans om te reageren en 
bespreek. 
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 Sluit de les af met de quote van Ralph 
Waldo Emerson uit het activiteitenlogboek en 
bespreek de betekenis met leerlingen.  

 

 
 

Antwoordsuggestie 
• Letterlijke betekenis: ‘Jezelf zijn in een 

wereld die je continu probeert te 
veranderen is de grootste prestatie’; 

• Het is knap (een grote, goede en mooie 
prestatie) als het je lukt weerstand te 
bieden tegen de druk van buitenaf om te 
denken, te doen en te zijn wat anderen 
belangrijk vinden. Jezelf te blijven en te 
denken, te doen en te zijn wie en wat jij 
belangrijk vindt.  

 

Extra informatie 
 
Inspiratie 
“Everyone knew it was impossible until a fool 
who didn’t know came along and did it.”  
– Albert Einstein 
 
Digitip 
In de PowerPointpresentatie is een 
filmfragment opgenomen waarin onderzocht 
wordt hoe sterk groepsdruk het gedrag van 
mensen beïnvloedt.  
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Les 13 
Vergeven 
 
 

Draaiboek 
 
Vooraf 
De opdracht ‘Recht doen’ vraagt enige voorbereiding, 
zowel in het voorbereiden van de materialen voor de 
opdracht als het voorbereiden van de opstelling in de 
klas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Deze les gaat over vergeven. Dat klinkt gemakkelijk, 
maar kan nog best lastig zijn. Wat is vergeven? 
 
Antwoordsuggestie 
Vergeven heeft te maken met situaties waarin iemand 
een ander heeft gekwetst, pijn heeft gedaan of heeft 
benadeeld. Vergeven wil zeggen het opgeven of loslaten 
van boosheid en/of WROK over wat jou is aangedaan. 
Het diegene(n) niet langer kwalijk nemen.  
 

 We gaan deze les aan de slag met misdaad en 
rechtspraak en de gevolgen hiervan voor betrokkenen. 
 
 

 
 

 
 

Lesdoelen 
• De leerlingen ervaren dat 

vergeven makkelijker kan 
zijn als je de beweegredenen 
van de ander weet aan de 
hand van een spel rondom 
misdaad en rechtspraak; 

• De leerling begrijpt dat 
vergeving niet zo zeer met 
de ander te maken heeft 
maar vooral met het loslaten 
van eigen gevoelens als 
boosheid, wrok en gevoelens 
van schuld; 

• De leerling ziet het belang 
van vergeven, voor de ander 
en zeker ook voor zichzelf. 

 
Materialen 
• 4 briefjes met misdaden (zie 

opdracht ‘Recht doen’) óf het 
kopieerblad ‘Misdaden’ 

• PowerPointpresentatie 
• Activiteitenlogboeken 
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 ‘Recht doen’ – Werkwijze  
1. Verdeel de volgende rollen in de klas en 

vraag leerlingen in onderstaande (of 
vergelijkbare) opstelling te gaan zitten: 
• Daders: Vier leerlingen (rode stoelen) 
• Juryleden: Vijf leerlingen (groene 

stoelen) 
• Publiek: Overige leerlingen (paarse 

stoelen) 
 

Voorbeeld opstelling:  
 

 
2. Zorg ervoor dat alle leerlingen beschikken 

over pen en papier;  
3. Geeft de daders een briefje waarop staat 

wat zij hebben misdaan:  

4. Vraag de eerste dader naar voren te 
stappen en te vertellen wat hij/zij heeft 
misdaan en welke gevangenisstraf hij/zij 
hiervoor in eerste instantie heeft gekregen;  

5. Vraag het publiek om vragen te bedenken 
voor de dader, om meer te weten te 
komen over de toedracht en de 
beweegredenen die hebben geleid tot het 
misdrijf. Doel is om de jury zoveel mogelijk 
informatie te verschaffen (denk 
bijvoorbeeld aan VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN) om tot een 
passende straf te komen;  

6. Geef om beurten leerlingen uit het publiek 
de kans om een vraag stellen en laat de 
dader antwoord geven; 

7. Wat wordt de nieuwe STRAFMAAT?  
a. Vraag de jury om zich kort te beraden 

en tot een oordeel te komen over de 
strafmaat: blijft de straf gehandhaafd of 
wordt deze hoger dan wel lager en 
waarom. Belangrijkste doel is dat recht 
gedaan wordt aan zowel de dader als 
het slachtoffer en/of zijn/haar familie; 

b. Vraag het publiek en de ‘daders’ in de 
tussentijd om te noteren wat zij 
verwachten: Wat zal volgens hen het 
oordeel van de jury zijn?   

8. Doorloop het proces voor alle vier daders 
en bespreek elke ronde na. Besteed 
aandacht aan de balans tussen het 
vergrijp (negatieve actie, de toedracht en 
de omstandigheden) en de consequenties 
(voor de dader en de slachtoffers).  
 

 Activiteitenlogboek 
 

 Belang van vergeven – Werkwijze  
1. Lees met leerlingen de tekst ‘Een 

moordenaar vergeven?’  
2. Geef leerlingen in tweetallen of groepjes 

de tijd om de bijbehorende vragen te 
beantwoorden;  

3. Inventariseer de antwoorden en besteed 
bij de nabespreking uitgebreid aandacht 

Misdaden /negatieve acties 
1) Ik heb geld gestolen uit de kassa 

tijdens mijn bijbaan in de supermarkt. 
l 10 maanden gevangenisstraf; 

2) Ik heb mijn echtgenoot/echtgenote 
vermoord. 
l Levenslange gevangenisstraf; 

3) Ik heb een nepcollecte gehouden voor 
kankerstichting en ik heb het geld zelf 
gehouden. 
l 16 maanden gevangenisstraf; 

4) Ik heb iemand doodgereden met mijn 
scooter. Ik had die avond alcohol 
gedronken.   
l 6 jaar  gevangenisstraf. 
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aan het belang van vergeven en wat er 
voor nodig is omdat te kunnen doen. 
 

Antwoordsuggestie 
Belang van vergeven 
Om verder te kunnen gaan en niet te blijven 
hangen in gevoelens als boosheid, wrok, 
wraak. Om weer naar de toekomst te kunnen 
kijken in plaats van te leven in het verleden. 
Vergeven doe je vooral voor jezelf.  
Wat is er nodig om te kunnen vergeven? 
• Afhankelijk van de situatie: je inleven in de 

ander;  
• Je bewust zijn dat niemand zonder fouten 

is; 
• Inzien dat vergeven niet zwak is maar juist 

heel sterk; 
• Jezelf gunnen om weer verder te mogen 

leven en je niet gevangen te laten houden 
door de negatieve gevoelens; 

Aanvullend kan helpend zijn (afhankelijk van 
de situatie):  
• Praten met familieleden, vrienden; 
• Therapie;   
• Rituelen (denk aan een brief schrijven aan 

de dader); 
 
 
 

Extra informatie 
 
Woorden om te weten 
Wrok: opgekropte gevoelens van haat en 
wraak.  
Verzachtende omstandigheden: individuele 
omstandigheden waarin een dader een vergrijp 
heeft gepleegd (de wet heeft overtreden) 
waardoor meer begrip ontstaat voor de actie 
en de straf mogelijk verlaagd wordt.  
Strafmaat: geeft aan wat de zwaarte is en/of 
duur van de straf. De strafmaat is afhankelijk 
van de ernst van het misdrijf, de toedracht en 
de omstandigheden die hiertoe hebben geleid. 
 
Inspiratie 
“Courageous people do not fear forgiving, for 
the sake of peace.” – Nelson Mandela 
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Misdaden 

 
 
 
 
 
 

                
 
 

                
 
 

Ik heb geld gestolen 
uit de kassa tijdens 
mijn bijbaan in de 
supermarkt. 
 
è 10 maanden 

gevangenisstraf 
 

Ik heb mijn echtgenoot 
/echtgenote vermoord. 
 
è Levenslange 

gevangenisstraf 
 

Ik heb een 
nepcollecte 
gehouden voor 
kankerstichting en ik 
heb het geld zelf 
gehouden. 
 
è 16 maanden 

gevangenisstraf 
 

Ik heb iemand 
doodgereden met de 
scooter. Ik had die 
avond alcohol 
gedronken.   
 
è 6 jaar 

gevangenisstraf 
 



 

  



 

  

 


